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Pirkanmaa pelastuslaitoksen 
tunnuksena on ollut jo vuo-
sia ”Turvallinen Pirkanmaa”. 
Tällä halutaan viestittää, 
että olemme kuntalaisten 

turvana vuorokauden kaikkina aikoina 
ympäri vuoden. Entä onko turvallisuutta 
tuottavan organisaation työympäristö 
(tieto)turvallinen?

Vaikka tulipalot sammutetaan edelleen 
vedellä ja sammutustöissä tarvitaan 
eläviä palomiehiä, ovat pelastuslaitok-
sen tehtävätyypit ja toimintaympäristö 
muuttuneet. Miten tämä näkyy pelas-
tuslaitoksella? Päivän muotisanoja ovat 
digiloikka ja verkostoituminen. Myös 
tietoturva-asiat ovat entistä enemmän 
esillä pelastuslaitoksen arjen työssä. Tie-
toturva (tai tietoturvallisuus) tarkoittaa 
tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tie-
toliikenteen suojaamista.

Pelastuslaitoksella on toimittu ohjeiden 
mukaan, mutta tietoturvallisuuden ko-
konaisnäkemys on ollut pirstaleinen. 
Pelastuslaitokselle on perustettu tieto-
turvallisuuden kehittämiskokonaisuus 
-hanke, jossa tietoturva-asiat selvitetään 
ja henkilökunta ohjeistetaan noudatta-
maan niitä. Hanke aloitetaan keväällä 
2017. Kyse ei ole suuresta arkeen vai-
kuttavasta muutoksesta; voidaan puhua 
ajattelutavan muutoksesta.

Turvallinen Pirkanmaa  
- turvallinen työympäristö

Tavoitteena on, että pelastusalalla 
noudatetaan yhtenäisiä muiden viran-
omaisten (mm. poliisi, puolustusvoimat, 
sosiaali- ja terveystoimi) kanssa yhteis-
mitallisia tietoturvallisuutta ohjaavia 
määrittelyjä.

Konkreettisia muutoksia esimerkiksi 
paloasemilla ovat tilojen ja ajoneuvo-
jen lukitukset, tietokoneiden käyttö, 
vierailijakäytäntöjen tarkentaminen 
(vierailijoiden kirjaus, vierailla nimet-
ty vastuuhenkilö), kulunvalvonta, 
Virve-radioiden ja puhelimen käyttö 
yleisissä tiloissa. Tässä esimerkkejä, 
jotka kuuluvat arkeen, mutta niitä ei 
ole mielletty tietoturvallisuuteen liit-
tyviksi.

Tietoturvallisen työpaikan tekeminen 
vaatii jokaisen työntekijän osallistu-
mista. 

Onnentoivotukset 
historiamme tuntijalle

Tässä lehdessä jatkuu kirjoitussarja 
”Palomies on erimies”. Jutun kirjoittaja 
on tamperelaissyntyinen tietokirjailija 
Juhan Katajamäki, joka on tehnyt usei-
ta historia-aiheisia juttuja Letkuun & 
Laastariin. Hän täytti maaliskuussa 75 
vuotta, joten myöhästyneet onnittelut 
hänelle.

Juhani on asunut työn mukana Helsin-
gissä jo vuodesta 1973, mutta hän esit-
täytyy ”helsinkiläistyneeksi” tamperelai-
seksi.  Hänen molemmat vanhempansa 
toimivat Tampereen VPK:ssa. Katajamäki 
oli itse Tampereen VPK:ssa koulutus-
päällikkönä, ennen kuin muutti Helsin-
kiin. Katajamäki oli 1960-luvun alussa 
lehtimiesopiskeluvuosinaan useita ke-
siä  palomiehenä Tampereen kaupungin 
vakinaisessa palokunnassa.

Katajamäki valittiin Pelastustiedon 
edeltäjän, Palontorjunta-lehden toimit-
tajaksi 1973, pian toimitussihteeriksi ja 
lopulta päätoimittajaksi. Eläkkeelle hän 
jäi huhtikuussa 2003, ja taakse jäi tasan 
25 vuotta päätoimittajana.

Juhani Katajamäki on tehnyt lukuisia 
pelastustoimen historiaan liittyviä kir-
joituksia eri julkaisuihin.  Historia-teok-
sista voidaan mainita ”Edunvalvontaa 
vuodesta 1954. Kuntien palopäällystö 
KTV ry 50 vuotta”. ”Aatteen paloa – arjen 
turvaa. Palokuntien liitosta pelastusalan 
keskusjärjestöksi”. Se ilmestyi vuonna 
2006.”Helsingin Vapaaehtoinen Palo-
kunta 1864 – 2014: Vapaaehtoista vain 
liittyminen” (vuonna 2008). Tampereen 
pelastustoimeen liittyvä kirja ”Kepalo”, 
ilmestyi 2008.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Suru-uutisia
Menneen syksyn ja kuluvan kevään aika-
na olemme jälleen saaneet vastaanottaa 
suru-uutisia entisten työtovereidemme 
kuolemasta. Poisnukkuneita jo eläk-
keellä olevia paloveteraaneja, Raimo 
Lehtisaari, Jouko Nordman ja Rauno 
Hietala, paloveteraanit muistivat hiljai-
sella hetkellä helmikuun 2017 kuukausi-
tapaamisessamme keskuspaloasemalla. 
Tapaamisessa muistelimme poisnukku-
neita työtovereitamme. Seuraavassa on 
joitakin otteita muistelusta.

Raimo Lehtisaari muistetaan vastuulli-
sena henkilönä. Vastuullisuus tuli esille 
erityisesti kaluston kunnossapidossa. 
Taloudellisten resurssien vähäisyyden 
vuoksi kalustoa oli vähän ja sen tuli olla 
joka hetki käyttökuntoista. Siitä pitivät 
huolen etenkin vanhemmat palomiehet 
ja vaativat sen myös nuoremmilta. Ase-
mapalvelussa Raimo touhusi jatkuvasti 
kaluston kimpussa ja suunnitteli sen pa-
rantamista työtulosten tehostamiseksi. 
Raimon mottona oli, että työvälineet 
pitää olla hyvässä kunnossa ja, että tyl-
sillä tulee huonoa jälkeä. Itseoikeutettu-
na esimiehet määräsivät Raimon usein 
takatallin isojen autojen kuljettajaksi.

Jouko Nordman (vasen kuva) oli kol-
mos- eli peräkämpän mies. Aluksi hän 
kuitenkin oli ensin kakkoskämpän mies. 
Jostakin syystä hän kuitenkin erään työ-
vuoron aikana otti tavaransa ja muutti 
peräkämppään. Syy muuttoon ei sel-

vinnyt muistelossa. Ennen palokuntaan 
tuloaan hän oli ollut puolustusvoimien 
palveluksessa ja tottunut jo siellä jämp-
tiyteen työtehtävissä. Jouko oli huumo-
rimies, joka tuli toimeen kaikkien työto-
vereittensa kanssa. Erimielisyyksiä saat-
toi esiintyä joidenkin esimiesten kanssa 
sopiviin työtehtäviin määräämisestä 
työvuoron aikana. Joukolta onnistui 
kaikki annetut tehtävät. Mielellään hän 
toimi mm. ahk-päivystäjänä. Hän tuli 
siellä hyvin toimeen vasta-alalle tullei-
den naishenkilöiden kanssa ja opasti 
heille hälytystoimintaan kuuluvia teh-
täviä. Liikuntatunnin aikana Jouko oli 
ahkera lentopallon pelaaja vintillä.

Rauno Hietala oli epäitsekäs, kave-
ria auttava talkoomies, huumorimies. 
Edellä mainituista ominaisuuksista 
osoituksena hän oli aina mukana, kun 
joku työtovereista tarvitsi apua esim. 
rakennustöissä. Hän pyrki olemaan 
kaikkien kaveri. Vihamiehiä hänellä tus-
kin oli. Hän oli myös urheilumies, josta 
osoituksena hänen osallistumisensa 
palomiesten valtakunnallisiin kilpai-
luihin mm. yleisurheilussa ja lentopal-
loilussa. Merkittävä saavutus Raunolle 
oli palomiesten Pohjoismaiden mesta-
ruuskisojen kultamitali kolmiottelussa 
(100 m:n juoksu, pituushyppy, kuulan-
työntö) Oslosta vuonna 1973. Hän oli 
voimakas, ”kova jätkä”. Pianonkannot 
olivat hänelle tuttuja firaabelikeikkoja. 
Tästä johtuen hänen oli vaikeata loppu-

aikana hyväksyä voimiensa uupuminen. 
Palokuntaelämään kuului pienien kep-
posten tekeminen työkavereille. Harmit-
tomien kepposten tekeminen ei ollut 
Raunolle tuntematonta. Esimerkkinä oli 
mm. kuolleen rotan laittaminen kaverin 
saappaaseen ja kesken Teiskon palotar-
kastusten suoritetut maalilaukaukset 
palokunnan jalkapallomaalivahdille.

Edellä mainitut henkilöt olivat palokun-
nan persoonia, jotka tunnettiin hyvinä 
työtovereina ja, joihin saattoi aina luot-
taa, niin työpalveluksessa kuin vapaa-
aikanakin. Heidän muistonsa jäävät sy-
välle meidän kaikkien mieliimme.

Paloveteraanien muistot keräsi  
Jukka Lehtonen
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Eläkkeelle 
siirtyneet

Palomies Juho Kekki

Palomies Juho Kekki eli numero 52 jäi 
vuoden 2017 alusta työkyvyttömyyseläk-
keelle ollen kuitenkin siinä määrin hyväs-
sä kunnossa, että voi nauttia elostaan va-
paaherrana. Juho suoritti Palomieskurs-
sin nro 8 Otaniemessä 1981, ja sai viran 
Tampereen palolaitokselta maaliskuussa 
1983. Lähihoitajaksi hän valmistui 2005. 
Juho suoritti uransa aikana myös lukuisia 
pelastusalan kursseja, kuten esimerkiksi 
vauriopuu-, yksikönjohtaja- ja nostolava-
kuljettajakurssin.
 
Työtoverit oppivat tuntemaan Juhon 
äärimmäisen tarkkana, asiantuntevana 
sekä avuliaana kollegana. Ei löytynyt asi-
aa tai tehtävää, johon hän ei olisi tart-
tunut toimekkaasti. Esimerkkinä Juhon 
pedanttiudesta ja pohjattomasta kiin-
nostuksesta laitoksen ajoneuvokalustoa 
kohtaan toimii eräs työvuoro Nokialla, 
minkä aikana hän huolsi, pesi ja vahasi 
nostolavayksikön huolellisesti; aino-
astaan vanteet jäivät vahaamatta. Aa-
mulla, kun asia oli esillä, määrättiin eräs 
vuorossa ollut kesämies avustamaan Ju-
hoa vanteiden huollossa. Kun kesämies 
yritti kohteliaasti tehtävästä kieltäytyä, 
osoitti Juho vanhemman palomiehen 
esimerkkiä, ja antoi kesämiehen kuulla 
kunniansa - toki tietenkin juhomaisen 
arvokkaasti ja asiallisesti. Lopputulokse-
na tulivat sitten vanteetkin vahattua. 
 
Juho toimi myös palomiesyhdistyksen 
Oloksen mökki-isäntänä 10 vuotta. Lapis-
ta myös muodostui hänelle toinen koti. 
Juho olisi halunnut vielä jatkaa palomie-
henä, mutta vuosien saatossa pahentu-
neet erinäiset vaivat eivät mahdollista-
neet enää työskentelyä työssä, joka antoi 
hänelle paljon, ja jolle hän antoi oman 
arvokkaan panoksensa. Juhon terveiset 
pelastuslaitoksen työntekijöille ovat: ”Pi-
täkää huolta kalustosta ja toisistanne”.

Palomies Elja Kivikoski
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Palomies Pertti Kekkonen

Pertti valmistui Otaniemen Palo-opis-
tosta 1982. Pertti ehti työskennellä 
palomiehenä 35 vuotta. Palveluspaik-
kana oli koko uran ajan Valkeakosken 
paloasema. Uransa aikana Pertti ehti 
työskennellä monipuolisesti palomies-
sairaankuljettajan tehtävissä. Viimeiset 
parikymmentä vuotta hän kunnostau-
tui puomitikasauton kuljettajana sekä 
konemiehenä. Rautaisen paikallistun-
temuksensa ansiosta Pertti oli yksikön 
luottokuljettaja.

Pertti on urheilumies henkeen ja vereen 
hiihdon ollessa ykköslaji. Palomiesurhei-
lu oli ja on Pertille hyvin tärkeää. Pertti 
toimi Valkeakosken palomiesurheilijoi-
den toiminnanjohtajana järjestäen lu-
kuisia palomiesten SM-kisoja Valkeakos-
kella eri lajeissa, kuten mm. hiihdossa, 
yleisurheilussa, pilkkimisessä, jalkapal-
lossa ja lentopallossa.

Pertin omista lukuisista urheilusaavu-
tuksista mainittakoon mm. palomies-
ten jalkapallon Suomen-mestaruus 
vuodelta 1992. Lukuisia mitalisijoja hän 
saavutti mm. hiihdossa ja jalkapallossa. 
Mainittakoon vielä valkeakoskelaisena 
erikoisuutena vuotuiseen Valkeakoski-
Kouvola-urheilutapahtumaan osallis-
tuminen ilman taukoja 35 vuoden ajan. 
Kyseinen tapahtuman on vuodesta 1969 
katkeamatta järjestetty tapahtuma, jos-
sa vuorovuosin vieraillaan Kouvolassa ja 
Valkeakoskella pelaamassa jalkapalloa 
sekä lentopalloa palomiesten kesken.

Työtoverina Pertti oli pidetty. Huumo-
rintaju ja ehtymätön juttuvarasto tulivat 
esille etenkin saunailloissa. Myös erittäin 
laaja urheilutietämys tuli työtovereille 
tutuksi.

Paloesimies Jussi Jokinen

Ylipalomies Reijo Palin

Ylipalomies Reijo Palin eli Repa jäi vuo-
den alussa eläkkeelle. Repa on Ylöjärven 
kasvatti, ja palokuntahommat alkoivat jo 
1962 kölvinä Ylöjärven VPK:n silloisessa 
poikaosastosta. Kipinä palokuntaa koh-
taan saattoi johtua sukurasitteesta, sillä 
isä Aarrekin toimi palokunnassa jääden 
eläkkeelle palopäällikönvirasta 1987. 

Nuorena Repa kävi ammattikoulun me-
tallilinjan ja sen jälkeen vielä Valmetin 
lentokonetehtaan konepajakoulun. 
Repputyöt veivät hänet maailmalle 
tekemään hitsaus- ja asennustöitä mo-
nenlaisiin prosessiteollisuuden kohtei-
siin, kuten mm. paperitehtaille, voima-
loihin, Norjaan öljynporauslautoille sekä 
muihin erilaisiin vaativiin kohteisiin. Kun 
Ylöjärvelle tuli palomiehen paikka täy-
tettäväksi keväällä 1983, haki myös Re-
pa paikkaa ja tuli siihen sitten valituksi.
Työn ohella myös VPK-toimintaan osal-
listuminen oli aktiivista sen ajan tapojen 
mukaisesti. Henkilökuntaa asemalla oli 
vain 1–2, joten vapaalta sitten autettiin 
kavereita hälytyksen kohdalle sattuessa. 
Myös Jehu-kilpailuun Repa on osallistu-
nut Ylöjärven VPK:n joukkueessa kaikki-
aan 12 kertaa.

Kun Ylöjärven uudelle ajanmukaiselle 
paloasemalle muutto tuli loppuvuodes-
ta 1987, tarvittiin taas metallimiehen tai-
toja. Asemalta puuttui mm. punttisalin 
laitteisto ja paineilmaverkosto, joka sit-
ten itse asemalle rakennettiin Repan toi-
miessa suunnittelijana ja päähitsarina. 
Aluepelastuslaitoksen tullessa Ylöjärven 
verstaalla Repa ja Nalle eli Jukka Lehti-
nen loihtivat monen näköisiä projekteja 
laitokselle nopeasti ja laadukkaasti sa-
malla laitoksen niukkoja määrärahoja 
säästäen. Isoimpina projekteina taisivat 

olla palotalot, kontit, koukkulavat sekä 
peräkärryssä kulkeva sprinklerikontti, 
joka vie tärkeää turvallisuusviestinnän 
tietoa ympäri Pirkanmaata erilaisiin ta-
pahtumiin vielä tänäkin päivänä.

Vapaa-ajalla VPK-harrastuksen lisäksi 
Reijo tykkäsi karavaanaritouhuista ka-
luston ollessa aina ensiluokkaista. Poh-
joismaat ja Keski-Eurooppa tulivat siinä 
hommassa tutuksi. Viime vuosina har-
rastus vaihtui paljolti mökkeilyyn Vanka-
veden kesähuvilalla, jossa aina riittää jo-
tain pientä puuhastelua. Myös hirven- ja 
peuranmetsästys Mouhijärven metsissä 
on ollut elämänmittainen harrastus. Ja 
kylläpä mies ehti auttamaan kiperissä 
metallirakenteisiin liittyvissä ongelmis-
sa moniin työkavereiden talkoisiin.

Ylöjärvellä vietettyjen palokuntavuosien 
jälkeen Repa muutti uudelle Teivon pa-
loasemalle, missä hän saavutti eläkeiän. 
Ja koska mies oli vielä hyvissä sielun- ja 
ruumiinvoimissa, päätti hän jatkaa 
uraansa vielä lisäajalle. Ylipalvelusajaksi 
Repa siirtyi Ikaalisten paloasemalle jää-
den eläkkeelle 1.1.2017 ylipalvelleena 
ylipalomiehenä.

Paloesimies Markku Kujansivu

Kuvassa Valkea-
kosken ja Akaan 
4-vuoron miehiä, 
pitkäaikaisia 
Koskin palomie-
hiä ja vanhempi 
herra keskellä on 
Pertin pitkäaikai-
nen esimies Matti 
Lehtelä.
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Valmiuspäällikkö  
Markku Lehtonen

Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen 
aloitti uransa Pirkanmaan Väestönsuo-
jeluyhdistyksessä (nykyinen Hämeen 
Pelastusliitto). Tästä syttyikin kipinä 
jäädä turvallisuusalalle. Silloinen toi-
menkuva kouluttajana oli lähinnä pitää 
talosuojelukursseja kiinteistöjen tur-
vallisuusvastaaville Pirkanmaan alueel-
la. Kuten silloisen työnantajan nimikin 
jo viittaa, niin kurssien sisältö oli aika 
lailla poikkeusolopainotteinen. ”Aloin-

kin muuttamaan koulutuksen sisältöä 
normaaliaikojen häiriötilannepuolelle. 
Vastustustakin oli, koska silloin ala oli 
miehitetty suurelta osin entisillä Puo-
lustusvoimien upseereilla”, muistelee 
Lehtonen alkuaikojen koulutusta.

Kun kaupungin organisaatioon kuuluva 
väestönsuojeluosasto siirrettiin palolai-
tokselle, Lehtonen kiinnostui asiasta ja 
hänet valittiinkin ensin suunnittelijaksi 
ja sitten melko nopeasti vss-osaston 
vetäjäksi. Vuonna 2001 virkanimike 
muuttui nykyiseen muotoon eli valmi-

uspäälliköksi, joka parhaiten vastaakin 
kyseisen viranhaltijan toimenkuvaa.

Poikkeusoloajattelusta 
kokonaisturvallisuu- 
sajatteluun
Kuten jo mainittiin, niin Markku Lehto-
sen uran alkuaikoina varautumiskoulu-
tuksen painopiste oli poikkeusoloissa, 
mutta ”syvän rauhan” myötä eli kylmän 
sodan päättymisen vuoksi suunnittelu ja 
koulutuksen painopiste siirtyi normaali-
aikojen häiriötilanteiden hoitoon. ”Uusi 
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ja näin jälkikäteen ajateltuna melko lap-
sellinenkin ideologia, ettei Euroopassa 
enää olisi sodan uhkaa, sai tilaa ja ohjasi 
myös varautumiskoulutusta. Nyt kaikki 
tiedämme miten on käynyt ja tavallaan 
ympyrä näiltä osin sulkeutui, kun viime 
vuonna valmistelimme yhteistyössä 
Puolustusvoimien ja kuntien kanssa 
kuntien yhteistoimintasopimukset 
poikkeusoloja varten”, muistelee Leh-
tonen. Hänen mielestään ihmiskunta ei 
koskaan opi. 

Kokonaisturvallisuus, joka pitää sisällään 
perinteisen sodankäynnin uhkan lisäksi 
mm. ympäristöuhkat, kyberuhkat, krii-
sinhallinnan, terrorismin sekä laittoman 
maahantulon ovat muuttaneet turvalli-
suusympäristöämme ennen näkemät-
tömällä tavalla ja on tuonut suuria haas-
teita yhteiskunnan varautumiseen.

Pelastuslaitos, kunta ja 
kuntalaiset muuttuneessa 
turvallisuusympäristössä
Markku Lehtosen mielestä tuleva maa-
kunta- ja soteuudistus ei juurikaan 
muuta olemassa olevaa pirkanmaalaista 
yhteistoimintakulttuuria. Yksi toiminnal-
linen porras tulee ehkä lisää, mutta se 
vanha totuus, että jos onnettomuus tai 
ympäristötuho sattuu, niin se sattuu jos-
sain kunnassa (kunnissa) ja tätä taustaa 
vasten pitää olla yhteinen valmius niin 
viranomaisilla kuin myös kunnissa sekä 
kokonaisuutta avustavilla kolmannen 
sektorin organisaatioilla. Operatiivises-
sa mielessä ei pidä unohtaa myöskään 
pelastuslaitoksen Tilannekeskuksen 
erittäin tärkeää roolia.

Tämän yhteistyövalmiuden rakentelussa 
ja sen ylläpidossa Markku Lehtonen on 
ollut mukana. Lehtonen haluaa kiittää 
pelastuslaitosta siitä, että pelastuslai-
toksen johto on ollut tukena tässä työs-
sä koko ajan. 

Lehtosen mielestä on ymmärrettävää, 
että pelastuslaitoksen toiminnoista 
päähuomion vie sen operatiivinen toi-
minta (sammutus- ja pelastustoiminta 
ja ensihoito) sekä valvontatoiminta (pa-
lotarkastus). Hän on kuitenkin hyvillään, 
että yhteiskunnan turvallisuusympäris-
tön muutokset ovat tuoneet myös käsi-
tyksen varautumisen tärkeydestä. Tämä 
näkyy myös hallituksen ohjelmassa si-
ten, että ennen tehtiin yksi selonteko eli 
ulko-turvallisuuspoliittinen selonteko ja 
nyt sen sijaan laaditaan sisäisen turvalli-

suuden selonteko, ulko- ja turvallisuus-
poliittinen selonteko sekä puolustusse-
lonteko. Kaikilla näillä on yhteys myös 
pelastuslaitosten, kuntien ja maakun-
nan turvallisuussuunniteluun.

Pelastuslaitos 
työpaikkana

Markku Lehtonen työskenteli turval-
lisuusalalla 37 vuotta, joista 27 vuotta 
palokunnassa. Hän pitää itseään hyvän 
onnen soturina. Hän arvostaa saamaansa 
tukea talon johdolta tilanteissa, kun sitä 
eri työtilanteissa on tarvittu. Toki ”kurkku-
harjauskin” on tullut tutuksi, mutta harja-
uskin pitää ”ansaita”. Markku Lehtonen 
pitää itseään etuoikeutettuna, sillä hän 
saanut olla yli vuoden ajan eräänlainen 
mentori, jossa ns. hiljaista tietoa siirre-
tään uudelle henkilölle: tässä tapauk-
sessa uudelle valmiuspäällikölle.

Mitä reservissä?

”Työelämässä joskus ilta tuli, ettei ehti-
nyt huomentakaan sanoa. Mutta nyt en 

tee mitään sellaista, että aikani kuluisi 
nopeammin ja kääntäen, mitä hitaam-
min aika kuluu sen parempi”, on Markku 
Lehtosen eläkefilosofia. 

Lehtosen lempilapsi on veteraanikiek-
koilu. Hän käy yli sata kertaa vuodessa 
jäillä, joten harrastuksen ohella se lienee 
jo elämäntapa. Vain heinäkuu on jääkie-
koton kuukausi.

Toinen harrastus on kalastus, jossa suu-
ret saaliit toki vielä odotuttavat, mutta 
epäilijöille Markku Lehtonen kertoo, et-
tä lähihaaveena hänellä on Lapin reis-
su, joka tulee korvaamaan kaikki etelän 
tappiot! 

Tietynlainen yhdistystoiminta eri muo-
doissaan on kuulunut myös Markun 
harrastuksiin. ” Ei kait se elämän ehtoo 
vielä alkanut.. tai …näkkyypähän… sa-
noi Päätalokin”.

”Kiitos kaikesta ja voikaa hyvin”, ovat 
Markku Lehtosen toivotukset työtove-
reilleen ja laajalle ystäväpiirille.

Palomies Pekka Lahti

Pekka Lahden eläkepäivät alkoivat 1.3.2017.  Raskaan kaluston kuljettajan työt vaih-
tuivat palomiehen työksi, kun Lahti aloitti palomiehenä Kangasalan palolaitoksella 
1.1.1984. Pekka Lahti erikoistui paineilmalaitteiden huoltajaksi, ja hänet tunnettiin 
erittäin tarkkana ja tunnollisena työntekijänä. VPK:n  päällikkönä hän oli  kotikunnas-
saan Kuhmalahdella 1990-luvulla. Mieluisa liikuntaharrastus oli lentopallo. 

Pekka Lahti lähti hyväkuntoisena eläkkeelle mieluisan harrastuksen pariin. Jälkikasvu 
harrastaa motocrossia ja Pekka Lahti toimii kisareissuissa huoltajana ja mekaanikkona.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myön-
si 6.12.2016 projektityöntekijä Markku 
Suomiselle Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitalin kultaristein. Mitali luovu-
tettiin maanantaina 6.3.2017 Tampereen 
Raatihuoneella pidetyssä juhlassa.

Mitalin luovuttivat Tampereen 
kaupungin lakimies Jouko Aarnio, 
kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Sanna Marin sekä pormestari 
Anna-Kaisa Ikonen.

Myös perinteisiä ansiomitaleja jaettiin 
Tampereen kaupungin Raatihuoneel-
la. Kultaisen ansiomitalin 30 vuoden 
palveluksesta saivat palomiehet, Juha 
Nieminen ja Jouni Viitasaari, ylipalomies 
Hannu Niemi, päivystäjät Anne Lehtola 
sekä Mirva Lehtonen, paloesimiehet 
Harri Järvelä ja Peti Enqvist.

Hopeisen ansiomitalin 20 vuoden palve-
luksesta saivat palomiehet Jussi Hakala, 
Kari Kainulainen, Janne Liikala, Timo Py-
hältö ja Ari Vikman, johtava palotarkas-
taja Pekka Mutikainen, viestipäällikkö 
Jari-Pekka Nieminen, paloesimies Sa-
mi Niittyniemi ja apulaispalopäällikkö 
Teemu-Taavetti Toivonen.

Mitalisadetta

Vasemmalta mitalistit Janne 
Liikala, Harri Järvelä, Teemu-
Taavetti Toivonen, Sami Niit-
tyniemi, Jari-Pekka Niemi-
nen sekä mitalien luovuttaja 
Olli-Pekka Ojanen
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Mitalisadetta
Tulikukot lauloivat presidentille
 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio vierailivat 15.2.2017 Tampe-
reella osana maakuntamatkaansa. Presidentti seurueineen poikkesi myös Rekrytori-
messuille, missä Pirkanmaan pelastuslaitoksellakin oli oma messuosastonsa. Tapah-
tuma järjestettiin Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Yksi koko tapahtuman 
kohokohdista oli, kun pelastuslaitoksen mieskuoro Tulikukot esitti laulunsa presiden-
tille. Lauluksi oli valikoitunut Heikin ja Kaijan tutuksi tekemä Tampere (Nääs nääs) 
-laulu. Myhäillen presidentti kuunteli laulun ja selkeästikin tykkäsi esityksestä.
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Pirkanmaan pelastuslaitos on jo 
vuosia tehnyt työtä maahan-
muuttajien paloturvallisuuden 

eteen. Koulutuksia tehtiin jo vuonna 
2008, mutta koulutustarvetta joudut-
tiin arvioimaan uudelleen syksyllä 2015, 
kun turvapaikanhakijoita tuli poikkeuk-
sellisen paljon Suomeen. Pelastuslaitos 
kokosi nettisivuilleen omaa sekä eri toi-
mijoiden materiaalia, ja vuoden 2016 
alkuvuodesta tehtiin suunnitelma kat-
tavan opetusmateriaalin tuottamisesta. 
Hankkeeseen haettiin Palosuojelurahas-
tolta tukea.

Valtakunnallisesti 
merkittävät opetusvideot

Paloturvallisuushanke on valtakunnal-
lisesti merkittävä, sillä opetusvideoita 
voivat vapaasti käyttää kaikki ne tahot, 
jotka osallistuvat turvapaikanhakijoiden 
ja maahanmuuttajien kanssa työsken-
telyyn. Opetusvideot ovat ladattavissa 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen netti-
sivuilta, johon johtaa linkki paloturval-
lisuusvidet.fi, ja ne ovat saatavissa myös 
DVD-levyinä. Opetusvideoita on tehty 
kymmenelle eri kielelle (arabia, dari, far-
si, kurdi, somali, englanti, ranska, venäjä, 
ruotsi ja suomi). Niiden kerronta on teh-
ty mahdollisimman ymmärrettäväksi eri 
kulttuureista tuleville ihmisille.

Paloturvallisuutta  
turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille

Pirkanmaan pelastuslaitos on toteuttanut hankkeen, jonka tarkoitus on 
lisätä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien paloturvallisuustietoa. 
Palosuojelurahaston avustuksella on tehty opetusvideoita, joissa 
kerrotaan keskeisimmät yleiseen paloturvallisuuteen liittyvät asiat 
vastaanottokeskusten asukkaille sekä maahanmuuttajille. Asiantuntija-apuna 
hankkeessa on ollut Maahanmuuttovirasto

Suuri osa videoiden kuvauksista 
tehtiin purkutuomion saaneessa 
kerrostalossa.
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Paloturvallisuutta  
turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille

Opetusvideoiden sisältö

Opetusvideot sisältävät paloturvalli-
suuteen liittyviä keskeisiä asioita. Ne on 
suunniteltu siten, että niitä voidaan esit-
tää turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
keskuksissa sekä myöhemmin maahan 
pysyvästi jääville maahanmuuttajille. 
Asuntolassa paloturvallisuusasiat ovat 
toisenlaisia kuin pysyvässä kodissa.

Opetusvideot sisältävät myös osion, 
jossa esitellään pelastuslaitoksen työs-
kentelyä. Tämä pieni yksityiskohta on 
kuitenkin merkittävä osa opetusta, sillä 
tällä tavoin turvapaikanhakijat saavat 
opastusta suomalaisten viranomaisten 
toiminnasta, ja luottamusta viranomai-
siin voidaan alkaa solmia.

Videot on tarkoitettu katsottavaksi 
ohjatusti. Videoiden tueksi on tehty 

materiaalia, jonka tarkoitus on auttaa 
videoiden näyttäjää syventämään vi-
deoiden kerrontaa. Eli tukimateriaa-
lissa on jokaiseen videoklipin selitys: 
mikä on tämän videon tarkoitus. Lisäksi 
tukimateriaalissa on videon herättämiä 
keskustelunaiheita.

Yhteistyötä eri  
tahojen kanssa

Videot on toteutettu monialaisena vi-
ranomaisyhteistyönä. Mukana ovat 
olleet mm. Maahanmuuttovirasto ja 
SPR. Yhteistyöllä on haluttu varmentaa 
videoiden oikea-aikainen tietosisältö. 
Tärkeinä toimieliminä ovat toimineet 

ohjaus- ja projektiryhmät. On ollut tär-
keää varmentaa, että etenkin Maahan-
muuttoviraston asiakasryhmät tulevat 
saamaan kaivatun paloturvallisuusinfor-
maation videoista.

Videot on tuottanut kansainvälisesti 
palkittu liikkuvaan kuvaan erikoistunut 
tuotantoyhtiö Koju Film Company.

Asiantuntija-apua ovat antaneet myös 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
(SPEK), Helsingin pelastuslaitos, Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos, Satakunnan 
pelastuslaitos, Helsingin Pelastusliitto ja 
Uudenmaan Ely-keskus.

Paloturvallisuusvideoiden julkistaminen pidettiin Museokeskus Vapriikissa. 
Kutsuvieraiden joukossa oli paljon turvapaikanhakijoiden ja maahanmuut-
tajien kanssa työskenteleviä.
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Sote- ja 
maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Viestintäpäällikkö 
Thomas Sund, 
Valtiovarainministeriö

”Maakuntauudistus koskettaa tavalla 
tai toisella melkein kaikkia suomalaisia. 
Asukkaiden palvelut tuotetaan uusien 
periaatteiden mukaisesti ja yli 200 000 
työntekijän työnantaja vaihtuu. Hallin-
toa tehostetaan ja digitalisaation keino-
ja hyödynnetään vahvasti uudistuksen 
toteutuksessa. Tarjolla on lisäksi uusia 
vaikuttamisen kanavia, kun saamme jat-
kossa äänemme kuuluviin myös maa-
kuntavaalien yhteydessä”.

Leena Vestala, 
Pirkanmaan ELY-
keskuksen ylijohtaja, 
maakuntaprojektiryhmän 
puheenjohtaja
”On vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa 
menossa olevasta uudistuksesta, kun 
keskusteluun nostetaan milloin laajoja 
monimutkaisia kokonaisuuksia, kuten 
soten valinnanvapausmalli, tai pienem-
piä yksityiskohtia yksittäisten palvelujen, 
kuten hammashoidon tulevaisuudesta.

Maakuntauudistus on Tabula rasa, tällä 
hetkellä pitkälti vielä tyhjä taulu, jonka 
onnistunut täyttäminen on tulevien 
maakuntien vastuulla. Maakunnat ei-
vät kuitenkaan pysty siihen yksin. Nyt 
on aika rakentaa viisaasti tiivis ja toimiva 
yhteistyö muiden maakuntien, alueen 
kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kesken. Eikä sovi unohtaa 
myöskään valtiota, jonka pussista ai-
nakin alkuvaiheessa tulee maakuntien 
rahoitus ja sen ohessa toki myös mo-
nenlaista ohjausta”.

Jukka Alasentie, 
Pirkanmaan 
maakuntaprojektijohtaja

”Me muutoksen valmistelijat olemme 
myös henkilöstöä varten. On selvää, että 
emme pysty parhaalla tahdollakaan ta-
paamaan kaikkia yli 20 000 tulevan maa-
kunnan työntekijää henkilökohtaisesti. 
Siksi olemme panostaneet avoimeen ja 
aktiiviseen viestintään. Valmistelu on lä-
pinäkyvää, aineistot kaikkien luettavissa.

Jokaisella meistä on myös vastuu ottaa 
asioista selvää silloin, kun jokin asia 
askarruttaa. Paraskaan viestintä ei voi 
korvata omaa aktiivisuutta”.

Pirkanmaa2019 -valmistelutilanne
Esivalmistelun väliraportit ovat valmistuneet helmikuussa aikataulun mukaisesti. Loppuraportit tulee olla valmiina toukokuun 
lopulla. Esivalmistelun projekti- ja teemaryhmien raporttien lopputuloksia hyödynnetään väliaikaishallinnon työssä.

Esivalmistelun johtoryhmä jatkanee sellaisenaan väliaikaishallinnossa. Väliaikaishallintoon rekrytoidaan määräaikaisesti 40-60 
henkilötyövuotta erilaisiin hallinnon tehtäviin. Rekrýtoinnit tehdään liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti siirtyvistä or-
ganisaatioista. Väliaikaishallintoon esitetään luotavaksi oma lain mukainen YT-organisaatio ja työsuojelu on sen osana.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on aloitettu, mutta tässä vaiheessa niitä käydään keskushallintotasolla. Tiedonkeruu 
siirtyvistä tehtävistä, nimikkeistä, henkilöstön tilasta, henkilöstöetuuksista ja menettelytavoista on käynnissä. Henkilöstöasioiden 
käsittely painottuu syksyyn.

Näillä näkymin eduskunta hyväksyy järjestämis- ja voimaanpanolait vasta kesätauon jälkeen. Väliaikaishallinnon järjestäminen 
siirtynee heinäkuulta syyskuulle. Edelleen tavoite on kuitenkin, että maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

ICT ja digi-palvelut tuottavat haasteita. Palvelukeskuksen ja kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen on aloitettu. Osa järjestelmistä 
voitaneen säilyttää maakuntamallissa, mutta kokonaisuuden rakentaminen voi viedä vuosikymmenen. Resurssit- ja osaamistarve 
on valtava ja valinnanvapausmalli tuo rakentamiseen haasteita.

Miian mietteitä
Järjestämislait ovat eduskunnalla, loput keskeiset lait saadaan eduskunnalle toukokuussa. Kuntavaalit hidastavat käsittelyä ja 
valmistelu siirtyy syksyyn. Edelleen maakuntien starttauspäivä on 1.1.2019, joten kiirettä pitää. Vaikka väliaikaishallinto aloittaa 
syksyllä ja palkkaa sinne määräaikaista valmisteluväkeä siirtyvistä organisaatioista, siirtyvissä organisaatioissa tehdään kuitenkin 
se muuttotyö: tarpeettomien tavaroiden roskiin heitto, tavaroiden lajittelu ja pakkaus, muutto, purku ja siivous.
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Kuva: Mika Saartila

Sote- ja 
maakuntauudistuksen tilannekatsaus

ò
Sote- ja maakuntauudistuksen 
lainsäädäntövalmistelun tilanne

Hallitus antoi sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2.3.2017. Hallitus esittää 
eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen 
täydentämiseksi.

Valinnanvapauslain lausuntokierros  31.1- 
28.3.2017 päättyi.

Hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaiksi annettiin 
eduskunnalle 9.3.2017.

Pelastustoimen varsinaiseen sisältölakiin eli pelastuslakiin tehtävät muutokset lähtevät lausunnolle alku-
kesästä 2017 ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2018.

Nuohousta koskevaa sääntelyä uudistetaan. Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä 
luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai 

haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä.

Järjestämis- ja voimaanpanolait hyväksyttäneen kesälomien jälkeen. 
Sisältölait valmistellaan myöhemmin.

Hallintopäällikkö Miia Ojala
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Vuoden Palomies valittiin en-
simmäisen kerran vuonna 
1983. Tittelin sai tampere-
lainen palomies Jouni Kai-
lajärvi. Tunnustus ei tullut 

urheilusta vaan pelastustyössä osoite-
tusta urheudesta.

Tampereen ratapihalla sattui tammi-
kuussa 1982 harvinainen onnettomuus. 
Varusmiehiä ampumaleirille Lohtajalle 
kuljettava juna odotti matkan jatku-
mista ratapihalla, kun ”härkävaunun” 
kamiina alkoi tupruttaa savua sisälle. 
Veto oli yllättäen kadonnut. Kun vikaa 
ei sisäpuolelta saatu korjattua, eräs nuo-
ri varusmies pyysi ja sai esimieheltään 
luvan tutkia syytä ulkopuolelta. Sen hän 
sai, vaikka vaunun katolle nousemisesta 
oli pysyväismääräyksenä ehdoton kielto. 
Katolle kiivennyt nuorukainen sai voi-

makkaan sähkökaaren. Nuorukainen oli 
ammatiltaan sähkömies ja tiesi vaaran, 
mutta niin vain vahinko sattui.

Palokunta sai onnettomuusilmoituk-
sen. Ajomatkaa pääpaloasemalta, ny-
kyiseltä keskuspaloasemalta (Kepalo) 
oli viitisen minuuttia tehtävään, jon-
ka luonne oli tiedostettavissa, mutta 
senkertainen karuus ja julmuus tuskin 
aavisteltavissa. Palomiehet vetivät hä-
lytysasut ylleen autoissa, kuten tuol-
loin tapana oli. Yksi heistä oli palomies 
Jouni Kailajärvi. Vielä tuohon aikaan 
pelastaja-nimi organisaation toimijana 
liitettiin vain Pelastusarmeijaan.

Toiveammatti

Palomiesura oli Jounin poikavuosien 
haave. Haaveesta tuli totta 1971-72 

-vaihteessa. Työpöytänsä takaa palo-
päällikkö Einar V. Nurmi mittaili kat-
seellaan ryhdikästä miestä ja hetken 
päästä tuumasi: ”No, koetetaan olisiko 
palomieheksi !”.

Kyllä oli. Palopäällikkö otti töihin, mutta 
nimitys virallistui vasta palolautakunnan 
pöytäkirjamerkinnällä. Vaan eipä lauta-
kunta kait koskaan muuttanut Einar V. 
Nurmen palomies-valintaa ?

Nimitys palomieheksi tuli vuosien 
1971-72 vaihteessa, ja uintia harrastava 
nuorimies huomasi nopeasti olevansa 
pysyväismiehistöä ykköslähdön jom-
massakummassa kärkiautossa. Ripeä 
työskentely maalla ja varsinkin vedessä 
tuli tutuksi. ”Ammatin suhteen ei ole tul-
lut pettymyksiä. Työ sopii luonteelleni, 
enkä ole huomannut olevani ammattiin 

Palomies
          on erimies

Osa 4

Jouni Kailajärvi, Vuoden palomies  
ja kolmien olympialaisten painonnostaja

Teksti: Juhani Katajamäki 
Kuvat: Juhani Katajamäki ja pel arkisto

on kirjoitussarja Tampereen pelastustoimen entisistä 
ja nykyisistä ammattilaisista, jotka muitten taitojensa 
tai harrastustensa ansiosta ovat tulleet tunnetuiksi 
myös pelastustoimen ulkopuolella. Sarjassa on esitelty 
palopäällikkö/keihäänheittäjä Urho Aaltonen (L&L 
2/16), palomies/kuvataiteilija Taisto Toivonen (3/16) ja 
jääkiekkoilijoina tunnetuksi tulleet palomiehet (4/16).
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epäsopiva”, Jouni kertoi työstään Vuo-
den palomies-haastattelussa 1983.

Kun oli sukellusvarusteista ja -lait-
teista kiinnostunut, sai pian huomata 
saaneensa vastuualueekseen paitsi 
vesipelastuslaitteiston huoltotehtävät 
myös muiden hengityssuojainten se-
kä vesi-, letku- ja vesihuoltovarusteiden 
kunnossapidon. Pelastussukellusta 
Jouni teki vielä haastatteluvuonnakin, 
silloin 44-vuotiaana. ”Ei ikä vielä haittaa 
tee. Erikoistehtävät aina perehdyttävät 
asioihin ja sitä kautta tekevät varsin 
huolelliseksi. Samalla tuntee vastuuta 
työstään, koska välineiden on toimit-
tava tosipaikan tullen.” Hyväkuntoinen 
palomies jatkoi sukellustehtävissä 50-
vuotiaaksi asti.

Koulutus sai kiitosta

Vuoden palomies -haastattelussa Jouni 
Kailajärvi jakoi kiitosta oman palokun-
tansa vesipelastuksen lisäksi koulutuk-
selle ja palokuntien koulutustoiminnalle 
laajemminkin.

”Ennen kiivettiin tikkaita ja tehtiin kalus-
toselvityksiä. Nyt harjoituksissa haetaan 
todentuntuisia tilanteita, ja oppitunnit 
ovat muuttuneet johdonmukaisem-
miksi. Turvatoimien merkitystä paino-
tetaan jatkuvasti. Myrkkytiedotuksen 
lisäämistarve on kasvanut merkittäväs-
ti palokunnan sisällä mutta erityisesti 
kuntalaisten suuntaan”, hän muistutti 
ja viittasi liikenteen nopeaan kasvuun. 
Erityisesti henkilöautojen määrä lisään-

Palomies
          on erimies

tyi vauhdilla, ja rautateiden rahtiliiken-
ne herkästi syttyvine ja voimakkaasti 
palavine ja myrkyllisine lasteineen oli 
kasvava riski.

Tampereen rautatieasema sijaitsee kes-
kellä kaupunkia. Sen kautta kulki suu-
ret määrät vaarallisia aineita kaikkiin 
pääilmansuuntiin. Säiliövaunuletkat 
olivat matkan jatkumista odottavina 
iso onnettomuusriski. Ratapiha lähes-
tymisalueineen on aina ollut riskikoh-
de esimerkiksi kloorionnettomuudelle. 
Jounille alue kävi tutuksi ammoniakki-
vuoto-onnettomuuden torjuntatoimis-
sa, mutta isoilta havereilta on Tampe-
reella säästytty.

Jounin vuosina palomiesten yhteyden-
pitomahdollisuudet hälytyskohteissa 
olivat varsin vaatimattomat nykypäi-
vään verrattuna. ”Esimerkiksi suuressa 
tehdaspalossa sammutusporukka leviää 
laajalle alalle. Yhteyksien pitää pelata, 
jotta toiminta osuu nappiin. Jos yhte-
ydet eivät toimi kunnolla, joku porukka 
saattaa jopa haitata toisen ryhmän työ-
tä”, hän pelkisti ajan yleistä ongelmaa.

Hurttia porukkaa

Jounille palomiestyö näyttäytyi am-
mattina, jossa on paljon hyviä puolia. 
Erityisesti hän kehaisi palokuntaansa 
yhteisönä, jossa työvuorojen sisällä on 
hyvä henki ja pinnalla hurtti huumori. 
Eikä operatiivinen työ todellakaan ollut 
yksitoikkoista. ”Tiukassa paikassa sai 
tehdä itse tehdä päätökset, ja toimia 
piti nopeasti ja kitkatta. Esimiehiltä ei 
voi jatkuvasti kysellä ohjeita, mutta hy-
vä johto on välttämätön varsinkin ko-
konaistilanteen hahmottamisessa”, hän 
puntaroi.

Jouni Kailajärvi valittiin Vuoden palo-
mieheksi 1983. Valtakunnallinen nimi-
tys oli kautta aikain ensimmäinen.

Jounin taustalla häämöttävä silloinen 
pääpaloasema porskuttaa käyttökel-
poisena tänäkin päivänä. Ajoneuvot 
ovat muuttuneet ja tunnukset vaihtu-
neet paloaseman statuksen ja yksikön 
toiminnan tarkemmiin kertoviksi 
operatiivisiksi tunnuksiksi.
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Ammatin varjopuolena Jouni piti pyhä-
töitä ja sen aikaista työaikajärjestelyä.
”Ennen tehtiin töitä vuorokausi ja sitten 
oli kaksi vapaata, joskus enemmänkin. 
Nyt työ on kaksivuorotyötä, 42 tuntia 
viikossa ja usein matkat kodin ja työpai-
kan välillä pitkiä. Itse olin vanhan sys-
teemin kannalla”, Jouni muisteli vuoden 
1983 aikoja.

Palkassa oli parantamisen varaa – silloin-
kin. Jounin mielestä pyhäkorvausten iso 
osuus vääristää ansiotasoa julkisuudes-
sa. ”Kyllä peruspalkassa on korjaamisen 
varaa, ja niin on kyllä poliiseilla ja sai-
raanhoitajillakin”.

Rooma, Tokio, Meksiko

Palomiesvuodet olivat 1971 - 1993. Pai-
nonnostajana Jouni Kailajärvi edusti 
Suomea kolmissa olympialaisissa: Roo-
massa 1960, Tokiossa 1964 ja Meksikos-
sa 1968. Mitaleja ei tullut, mutta komeita 
pistesijoja: viides ja kahdesti seitsemäs. 
Wienin MM-kisoissa 1961 tuli neljäs si-
ja, samoin Teheranin MM-kisoissa 1965. 
EM-kisoissa Wienissä 1961, Budapestissa 
1962 ja Itä-Berliinissä 1966 mitalin väri 
oli pronssi. Tokion ja Meksikon olympia-
kisat olivat samalla maailmamestaruus-
kilpailut. Sijoitus kummallakin kertaa 7:s. 
Parempiinkin sijoituksiin oli edellytyksiä. 
Himoittu työnnön maailmanennätys jäi 
haaveeksi, vaikka pääsi sitä ainakin kah-
desta yrittämään.

Kunnon ajoittajana Jouni oli mestari. 
Maailmanennätysraudat nousivat suo-
rille käsille Tokiossa ja Teheranissa 1965. 
”Teknillisesti en ollut aivan huippuluok-
ka. Tekniikkaa hiomalla olisin pärjännyt 
varmasti paremminkin” Jouni harmitteli 
1983. Turhaa kait sanoa, että menestys-
tä tuli jatkuvasti kansallisella tasolla (38 
SE:tä, seitsemän Suomenmestaruutta ja 
neljä Pohjoismaiden mestaruutta).

Kevyesti nousi ”rauta” myös pa-
lohenkiköstön valtakunnallisten 

palomieskisojen jälkitunnelmissa 
Työväen kansanopisto Murikan 
rannassa Teiskon Terälahdessa. 

Nostajina veli Jaakko ja Tampereen 
palolaitoksen kovaan painonnos-

totiimiin kuuluneet Pentti Lehtola 
(keskellä) ja Matti Järvensivu. Oli ilo 

olla kameran luupin takana!
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Ei vain painonnostoa

Palomiesvuosina urheiluharrastus jatkui 
palomiesten urheilutapahtumien yleis-
urheilu- ja voimailulajeissa. Kunto täytyi 
pitää korkealla jo ammattiylpeydenkin 
takia. ”Aktiiviurheilusta on tietysti ollut 
hyötyä palomiesammatissa. Kireissä 
paikoissa hyvä fyysinen kunto on ollut 
avuksi, mutta kyllä kuntourheilijakin 
tulee palokunnassa myönteisesti esiin 
siinä kuin aktiiviurheilija.”

Muitakin lajeja on harrastuspiiriin kuu-
lunut. Aktiivi biljardipelin harrastus toi 
mukavia sijoituksia tulosluetteloissa. 
Helppo myös arvata, kuka iltaisin pärjä-
si erityisen hyvin suositussa pipa-pelissä 
pääpaloaseman, nykyisen keskuspalo-
aseman biljardipöydällä.

”Kiitos elämästäni, 
palomiehet”

Tällaisen otsikon alta Palontorjunta-
lehden lukijat saivat yksityiskohtaisen 
raportin vuoden 1982 dramaattisesta 
pelastusoperaatiosta. Tampereen palo-
kunnan tehtävään kiitäneissä ensiläh-
dön yksiköissä varusteita ylleen vetivät 
sammutuspari Kailajärvi ja palomies An-
tero Perkiö. Nopeasti paikalle saapuneen 
yksikön jäsenet näkivät vaunun katolla 

sähkövirroittimeen nojaavan hahmon – 
päivälehden sanoin – ”palava ihminen 
käryten”. Välillä näkyi liekki-ilmiökin. Ku-
kaan ei uskonut miehen olevan hengis-
sä, mutta autosta rientävät huomasivat 
hänen kuitenkin liikahtavan. Nopean 
tilannearvion jälkeen työpari kiipesi pa-
lotikkailla vaunun yläosaan ja harkituil-
la liikkeillä irrottivat uhrin. Valmisteluja 
säestivät paikalla olleiden VR:n miesten 
varoitukset ja ehdottomat kiellotkin.. 
Auttajien henki on vaarassa ilman suo-
jamaadoitusta, oli ydinsanoma.

Palomiehet tiesivät mitä tekivät. Uhka-
rohkeudesta ei olut kyse, vaan kylmän 
oikeasta päättelystä, ettei johtimessa 
virran katkaisemisen jälkeen ole kuin 
vähemmän vaarallinen jälkijännite.

Päättely oli oikea. Uhri irrotettiin no-
peasti, vaateriekaleet tukahdutettiin ja 
potilas kiidätettiin tuon aikaisin ensihoi-
totoimin Tampereen silloiseen Yliopis-
tolliseen keskussairaalaan. Palovammat 
olivat pahat, mutta vahvan fysiikkansa 
ansiosta nuorukainen tervehtyi. Sairaa-
lareissu kesti viisi kuukautta.

Kiitokset tulivat kahta kautta. Kortti “Sa-
nat eivät riitä kertomaan, kiitos elämäs-
täni!” sekä ansioristi kummallekin. Väinö 
Linnaa siteeraten: aika velikultia.

Tästä varustuksesta tuli Jounin toinen työasu. Vesipelastaja/vesipelastus oli 
Jounin aloittaessa terminä uusi ja pelastustoiminta nimenä melkein tun-
tematon. Pelastussukellus eri muodoissaan muodostui yhä tärkeämmäksi 
osaksi palokunnan työkenttää aikana, jolloin pelastuslaitos-sana ei kuulunut 
sanastoon ja pelastustoiminta vasta siinteli tulevaisuudessa. Tampereella 
työllä on pitkät perinteet senkin vuoksi, että laitoksessa on aina ollut sukel-
luksesta kiinnostuneita palomiehiä/pelastajia.
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Tays:n synnytysosaston Vauvapipa-projektista oli juttu Aamulehdessä, ja sen 
innoittamana ensihoitaja Maria Helin heitti kollegoilleen ajatuksen Suomi 100 
-vauvapipoista ajatellen vastasyntyneitä asiakkaitamme. Asiasta innostuttiin, 
ja niinpä porukalla päätettiin ryhtyä kutomaan. Nyt jokaisessa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen ambulanssissa on sinivalkoinen pipo (tai pipa tamperelaisittain) 
valmiina lämmittämään kotona tai matkalla syntyneitä vauvoja.

Naisensihoitajien ja 
naispalomestarin
Vauvapipa-tempaus
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Nokian VPK:n joukkue osallistui Sasta-
malassa järjestettyyn peltoendurance-
ajotapahtumaan 14.1. ja 18.2.2017. 
Kummastakin kilpailusta tuli luokka-
voitto takavetosarjassa. Yleiskilpailuista 
tulivat sijoitukset 4 ja 5. Ensimmäisessä 
kilpailussa oli 40 joukkuetta ja toisessa 
peräti 56 joukkuetta. Voitokkaaseen kil-
pailutiimiin kuuluivat Timo Sinisalo, Mi-
ka Hautala, Tero Autio, Seppo Siukonen, 
Jukka Koskela ja Toni Kuittinen.

Ajatus osallistumisesta lähti Sinisalolta, 
ja pian jo kyseltiinkin lisää halukkaita 
kuskeja. Kyllähän tuo menee hyvästä 
ajoharjoittelusta, todettiin yksissä tuu-
min. Autoksi valikoitui takavedon ja hin-
nankin ansiosta Opel Omega 2-litraisella 
vapaasti hengittävällä koneella. Autoa 
korjattiin ja modifioitiin kilpailukäyttöä 
ajatellen kymmeniä talkootunteja sekä 
pidettiin koeajo- ja säätöilta Kyynijärven 
jäällä. Numeroinniksi valittiin perintei-

Nokian VPK  
Winterance-kilpailuissa

nen ajoneuvonumerointi, jolloin ”yk-
sikkötunnukseksi” tietenkin muodostui 
PI 5013. Vilkut katolla ovat vanhan mie-
histönkuljetusautomme peruja. Kiinasta 
tilasimme vähän lisää välkkyviä ledejä 
eteen ja taakse. Luulimme olevamme 
eteviä ja ovelia, kun laitoimme siniset 
vilkut katolle, ja ajattelimme, että se 
toisi muille kilpailijoille psykologista 
painetta. Mutta saman oivalluksen oli 
tehnyt moni muukin joukkue. Oli meil-
lä kuitenkin komeimmat vilkut. Auton 
väri tietenkin on Ral 3000 eli perinteinen 
paloautonpunainen. Se leviteltiin oikein 
viimeisenpäälle hienosti auton pintaan 
telalla ja talomaalipensseleillä. Kustan-
nuksia syntyi reilun tonnin verran, jotka 
tasapuolisesti jokainen maksoi omasta 
kukkarostaan. 

Voittajaksi kisassa tulee se joukkue, jo-
ka on kiertänyt 2,5 kilometrin pituisella 
radalla eniten kierroksia. Kilpailu kestää 

kolme tuntia. Aika-ajojen sijoitus ratkai-
see lähtöpaikan, kuten F1-kisoissakin. 
Aika-ajot on aina ajanut Timo Sinisalo, 
jolla on entuudestaan huomattavan 
pitkä historia eri ralliautoiluluokissa. 
Hän hämmästytti järjestäjätkin hyvillä 
aika-ajosijoituksillaan takavetoisella 
autolla etuvetoisten joukossa. Kilpailun 
aikana on kaksi pakollista 5 minuutin 
taukoa. Meillä taukoja tulee kuitenkin 
muita enemmän johtuen monesta kus-
kinvaihdosta. Tämän on tuonut etua 
muille. Auton tulee olla vakio, ja sen on 
täytynyt olla aiemmin tieliikennekäytös-
sä. Renkaina saa käyttää vain katulaillisia 
ja autoon oikeankokoisia talvirenkaita. 
Tahalliset törmäilyt toisiin autoihin on 
kielletty, mutta hipaisuja ei lasketa. Le-
kaa saakin käyttää taukojen aikana, jotta 
auto saadaan uudelleen ajokuntoon. 

Toni Kuittinen
Nokian VPK:n palokunnan päällikkö

Kuva Toni Kuittinen
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Ropellikorvien 
painikarkelot

Ystävämme, työtoverimme ja normaalis-
ti niin suulas Tuomo ”Ruttukorva” Män-
tyniemi saavutti tammikuussa hopeaa 
Lissabonissa käydyissä brasilialaisen ju-
jutsun Euroopan mestaruuskisoissa. Let-
kun & Laastarin toimituksen pyytäessä 
Tuomolta juttua kisareissusta, alkoi vaa-
timatonta miestä kuitenkin ujostuttaa. 
Kuten tarinoilla aina, on tälläkin monta 
puolta. Haluankin nyt avata kyseistä 
etappia omasta näkökulmastani.

Saunanlauteilta kaikki lähti. Mäntyniemi 
junior ilmoitti lähtevänsä EM-kisoihin, ja 
isä Mäntyniemi yhtyi uhoamaan samaa. 
Vaikka ajatus seuraavana aamuna silmiä 
aukoessa jo hirvittikin, eihän sitä enää 
passannut jänistää. Seuraavan kerran 
kylmä hiki nousi otsalle kymmenen 
joululomapäivän ja Tallinnan reissun jäl-
keen: paino rapiat 90kg ja pudotus päi-
viä 20. Tuomo otteli sarjassa alle 88,2 kg, 
ja punnitus arvokisoissa on puku päällä 
juuri ennen matolle siirtymistä. Työtä 
siis oli. Etenkin keittiöhenkilöllehän tä-
mä asettaa hieman haasteita: syötävää 

pitäisi olla hevosen verran, mutta höy-
henen kevyttä. Suurimmat itkut itkettiin 
kuitenkin saunakaljojen perään, mutta 
jollain ilveellä siitäkin selvittiin.Arvoki-
soihin valmistautuminen on tietenkin 
totista hommaa ja supistaa elämän alaa 
aika tavalla. Aamulla painimaan, illalla 
painimaan ja lähtisiköhän joku päiväl-
läkin painimaan? Paini, paini ja paini. 
Vaikka itsekin lajia harrastan, tuleehan 
se paini nyt jumaliste jo korvista kaikilla. 
Ja tietäähän senkin, ettei vanhan kroppa 
kestä: ”Voitko laittaa mulle kylmägeeliä 
selkään?”, ”Hieroisitko mun pohkeita?”, 
”Mä pidän vähän kylmää tossa polvel-
la.” ja ”Nyt ottaa olkapäähän niin paljon, 
että pakko nukkua selällään. Tönäse jos 
kuorsaan.”. Ja minähän tönin.

Sitten koitti reissuun lähtö. Paino oli 
saatu pudotettua, ja enää tarvitsisi alku-
matkan ajan se säilyttää. Siis kauppaan 
ja hylly tyhjäksi kaikista painonvartijoi-
den pussikeitoista. Nam. Vielä palau-
tusjuomajauhot ja särkylääkkeet mah-
dollisimman epämääräisiin pusseihin, 
vaaka matkaan, ja laukku on pakattu! 
Meidän kaikkien pettymykseksi joudun 
kertomaan, että ei, Tuomon peräsuolta 
ei tullattu, mutta jauhopussista oli otet-
tu sentään näytteet. 

Tuomon ottelut käytiin 20. tammikuuta. 
Kaikkiaan kilpailut olivat kuusipäiväiset 
ja ottelemaan oli saapunut yli 3000 

painiukkoa ja -akkaa. Sarjoja löytyi jun-
nuista pappoihin ja kaikille vyöarvoille. 
Tuomo otteli purppuravöiden Master 
3 -sarjassa, ja haastajiksi matkaan oli 
lähtenyt 12 miestä. Tuomo kertoi pun-
tarin olleen aamulla armollinen, joten 
kisapäivään sai lähteä hyvän aamupalan 
syöneenä. Myös lämmittelyt ja valmis-
tautuminen kaikin puolin menivät nap-
piin. Ensimmäiseltä kierrokselta Tuomo 
pääsi walkoverilla suoraan jatkoon, joka 
myös mahdollisti myöhemmin vastaan-
tulevien ottelijoiden stalkkaamisen. Sii-
nä löivät Mäntyniemen pojat päitään 
yhteen, kun juonia punottiin.

Ensimmäisen otellun matsinsa Tuomo 
voitti pistein 5–0. Hän kertoi laittaneen-
sa kaikki kikat peliin, ja sehän tuotti hie-
noa tulosta! Herra oli kuulemma kesken 
matsinkin fiilistellyt, kuinka hienoa hom-
maa tämä onkaan.

Semifinaalissa vastassa oli melko passii-
visesti jäpittävä kaveri, eikä liikettä juuri 
syntynyt. Alkupuolella matsia Tuomolla 
oli tovin kiinni triangelikuristus, mutta 
vastustaja sai kuin saikin revittyä päänsä 
turvaan. Tästä hienosta yrityksestä tuo-
mari palkitsi Tuomon kuitenkin edulla, 
joka lopulta toi otteluvoiton. Finaaliin 
siis! Finaaliottelun alkaessa Tuomo kertoi 
heti ruotsalaisen vastustajan ensimmäi-
sistä otteista tienneensä, että nyt on kova 
kaveri vastassa. Tuomo taisteli hienosti 
reilun kahden minuutin ajan, mutta tai-
tavampi länsinaapurin poika sai tiukan 
kuristuksen, johon oli pakko taputtaa. 
Kultamitali meni oikealle miehelle, mutta 
onhan hopea todella hieno tuliainen!

Reissu loppui ja mies palasi maailmal-
ta. Mittaviin mitalikahvitteluihin saapui 
vieras. Yksikössä. Naapuri huuteli on-
nittelut autonikkunasta. Salilla käteltiin 
ja hakattiin lapoihin. Tätä nykyä mitali 
roikkuu verhotangossa, kun tuntui ole-
van kaikkialla tiellä. Painavakin. Arki on 
palannut. Syödään mitä sattuu. Kaikesta 
huolimatta, vaikka tämä kaikki oli ras-
kasta minullekin, olen äärettömän ylpeä 
tuosta miehestä ja saavutuksesta, johon 
hän ei tainnut uskoa itsekään. Onnea!

Ensihoitaja Johanna Lähteinen

Musta on tullut urheiluhullu
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Musta on tullut urheiluhullu
Pelastuslaitoksen perinteiset sprinttiki-
sat pidettiin Tampereen Kaupissa. Viisi 
ensimmäistä osuutta hiihdettiin perin-
teistä tyyliä ja loput luistellen. 3. jaos oli 
nopein (30,42), tosin vajaamiehisenä. 
Joukkueessa hiihtivät Petri Tamminen, 
Jari Vierinen, Timo Silander, Jaakko Ala-
saukko-oja (vieraileva tähti 1. jaokses-
ta), Petri Kivistö, Aaro Aaltonen ja Ville 
Naskali.

Toiseksi sijoittui 1. jaos ajalla 31,12, kol-
manneksi tuli 4. jaos (31,59), neljäs oli 
2. jaos (32,48) ja viidentenä (ei viimeise-
nä) päivätyöntekijöistä koottu joukkue 
(34,58).

Kuvaan ehtivät vasemmalta Aaro 
Aaltonen, Petri Kivistö, Jari Vierinen, 
Jaakko Alasaukko-oja, Petri Tammi-
nen ja edessä Ville Naskali.

Perinteinen  
sprinttikisa Kaupissa

Team Rynkebyn 
pyöräilykuulumisia 

Team Rynkebyn kevät on ollut täyn-
nä odotusta. Kesä lähestyy ja Pariisin 
reissu polttelee jo kaikkien mielissä. 
Varojenkeruu syöpälapsille on jatkunut 
hyvässä nosteessa ja edelleen etsitään 
niin yritys, yhteisö kuin yksityisiä lahjoit-
tajia hyvän asian puolesta. Yksi kovasti 
odotettu etappi saatiin maaliin, kun 
jokainen jäsen sai oman Team Rynkeby 
-pyörän. Kyseessä on Biachin Interpida 
11-vaihteisella Shimanon 105 -osasarjal-
la varustettu hiilikuiturunkoinen maan-
tiepyörä, joka on ”naamioitu” Rynkebyn 
väreihin.

Joku on jo salaa käynyt hieman kokeile-
massa tulevan kesän kulkupeliä, mutta 
varsinaisesti kevään tiukka harjoitusru-
peama aloitetaan vasta huhtikuun al-
kupuolella. Viikossa pyritään tekemään 
vähintään kolme yhteislenkkiä, koska 
ryhmäajon oppiminen on äärimmäisen 
tärkeää sujuvan matkateon takaami-
seksi ja tietysti myös turvallisuussyistä. 
Osallistujat ovat sitoutuneet polkemaan 
vähintään 2 500 kilometriä ennen Parii-
siin lähtöä, joten tunteja maantiellä tu-
lee runsaasti. Team Tampere osallistuu 
myös massapyöräilytapahtumin kevään 

ja kesän aikana. Suunnitelmissa ovat 
mm. Giro de Espoo ja Pirkan Pyöräily. 
Hyvillä mielin kevääseen ja kohti Pariisia 

pienten potilaiden puolesta!
 
Palomies Elja Kivikoski #69
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Punttisalin hämärään toisten lähdettyä jään ja huokaan
kuinka kummia ajatuksia päähäni tuokaan

tuo toiveeni ainoa, että olla saampi
nuorempi ja laihempi ja lihaksikkaampi

Vaikken sitä julkista, katson lätkää ja pelaan sulkista

Musta on tullut talviurheiluhullu

Pirkan Hiihto

Pirkan Hiihto peruttiin tänä vuonna 
huonon lumitilanteen vuoksi. Kauniis-
sa kevätsäässä hiihdettiin kuitenkin 60 
kilometrin mittainen Reppu-Pirkka-hiih-
to. Osallistujia oli järjestäjien mukaan 
kaikkiaan 300 henkeä. Laitoksen väkeä 
löytyi listalta ainoastaan yksi - Timosen 
Petteri, jolla on tilillään jo 9. kerta Pirkan 
hiihdossa.

Seuraava Pirkan osatapahtuma on 
11.6.2017 järjestettävä Pirkan pyöräily. 
Vuonna 2017 poljetaan juhlatunnel-
missa, sillä tapahtuma järjestetään jo 
40. kerran. Viikkoa myöhemmin eli 16.6. 
järjestetään Pirkan yöpyöräily.

Pilkin SM-kisat

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilk-
kikisat käytiin Vaasassa 14.3.2017. 
Keli merellä oli kaikkea muuta kuin 
keväinen: kylmä tuuli yltyi kisan 
mittaan ja meri oli todella kitsaalla 
päällä ahvensaaliin suhteen. Yleisen 
sarjan voittaja Petri Luoma-Keturi sai 
ahvenia 3 005 g, Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen Pasi Mäkipelto tuli hie-
nosti toiseksi 1 950 g:n tuloksella. 

Kympin sakkiin mahtuivat myös Aki Hormalainen ja Tomi Olkkonen. Aki oli 8. 535 g:n 
tuloksella ja Tomin tulos 465 g oikeutti 9. sijaan. 

Miehet 55 - 65 sarjassa Jarmo Innanen ylsi hienosti pronssille 960 g:n tuloksella. 
Pekka Hännikäinen oli 5. (250 g), Esa Salojärvi 6. (215 g), Pauli Keskinen 7. (145 g) ja 

Aaro Aaltonen 8. (95 g).

Naisten sarjassa Anneli Ahlfors sai hopeaa 345 g:n tuloksella. 
Ulla Heino oli 4. (95 g) ja Sanna Kauppinen sai naisten sarjan 
viimeisenä pienimmän kalan palkinnon (5 g).

Joukkuekisan voitti Turun hätäkeskus tuloksella 3 360 g. Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen 1-joukkue ylsi hienosti pronssille 
tuloksella 2 575 g. Joukkueessa pilkkivät Heikki Ulmanen, Pasi 
Mäkipelto, Tuomas Markkula, Juho Penttinen ja Pekka Hermi-
koski. 

Joukkuekisan 7. oli Pirkanmaan pelastuslaitoksen 2-joukkue 
tuloksella 1 595 g. Joukkueeseen kuuluivat Markku Lehtonen, 
Markku Peltoniemi, Vellu Lamminen, Tomi Olkkonen ja Jarmo 
Innanen. 

Reissussa mukana olivat myös Ville Pekonniemi, Heikki Inna-
nen, Arto Ilonen, Laura ja Sami Lindfors. Kisoihin osallistui 83 
pilkkijää, ja joukkueita oli 16. 

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Vasemmalta takarivissä Jarmo Innanen, Pasi Mäkipelto, 
Juho Penttinen ja Pekka Hermikoski. Edessä vasemmalta 
Heikki Ulmanen, Tuomas Markkula
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Musta on tullut talviurheiluhullu

Reiskahöntsyn MM-kisat

Reiskahöntsyn MM-kisat järjestettiin 
18.–19.3. legendaarisella Koulukadun 
jäästadionilla. Nyt jo kuudetta kertaa 
järjestetyssä kisassa oli jälleen kerran 
mukana myös Tampereen palokunnan 
urheilijoiden eli TaPU:n joukkue. Aurin-
ko helli säteillään tätä ”lonkalta verettyä 
pelitapahtumaa”, missä pelataan jäällä 
Reinot tai Ainot jalassa. Pelivarusteena 
on jääkiekkomaila ja pelivälineenä toi-
mii pehmeä pallo. 

Tänä vuonna ilmassa oli myös annos hai-
keutta, koska höntsyjen isä Jari Niemelä 
kuoli viime syksynä. Höntsyt olivatkin tä-
nä vuonna ”Niämelän Memoriaalikisat”. 
Höntsäämässä oli 18 miesten ja neljä 
naisten joukkuetta. Vaikka TaPU:n ma-
nageri-valmentaja Mane Mansikkaviita 
oli tehnyt huolellista suunnittelutyötä 
joukkueen eteen, sujuivat lauantain 
pelit varsin mollivoittoisesti. Tuloksena 
oli kaksi häviötä ja yksi voitto. Sunnun-
tain peleihin joukkueen kokoonpanoa 
hieman tarkistettiin, ja sunnuntaina tu-
likin pelkkiä voittoja. Valitettavasti tämä 

huikea loppukiri ei kuitenkaan auttanut 
TaPU:n joukkuetta mitalipeleihin. 

Kokonaisuutena Reiskahöntsyt on iloi-
nen ja reipashenkinen tapahtuma, jossa 
hyvässä hengessä mitellään perintei-
sessä höntsyhengessä. Kaukalossa ja 
kaukalon laidalla nähtiin tänä vuonna 
tuttuja kasvoja vuosien varrelta, kuten 
esimerkiksi Ville Nieminen, Jyrki Lumme, 
Mika Lehto, Häpä Oksanen sekä monta 
muuta. Vaihtelevien pelisuoritusten 
vuoksi TaPU:n joukkueen kokoonpano 
muuttui niin nopeasti, ettei toimittaja-
kaan pysynyt menossa mukana, joten 
kuvat puhukoot puolestaan. Lopuksi 
kannustetaan kaikkia niin vanhoja kuin 
uusiakin työtekijöitä ottamaan reip-
paasti osaa TaPU:n, ja myös muiden 
pelastuslaitoksen kerhojen ja yhteisö-
jen toimintaan. Rohkeasti vain mukaan! 
Meno porukassa on mukavaa ja hyvää 
vastapainoa työlle. Jokaiselle löytyy 
paikka…vaikka sitten höntsyissä!
 
Jaa niin, maailmanmestareita Reiska-
höntsyssä vuonna 2017 miehissä on 
HUOM! ja naisissa Hockey Cats.

 Pelaajat 

Lauantai 18.3.2017:
1. Kyllästinen Jarkko mv 
2. Meskanen Petro
4. Torvinen Antti 
5. Leppänen Jukka
6.  Nieminen Jussi
7. Ahola Sami
8. Uhlgren Juha
40. Helander Joni
50. Vana Mika
60. Järvinen Jari
95. Lehtinen Jani
Sunnuntai 19.3.2017
 30. Ohma Juha mv.
2. Meskanen Petro
6.  Nieminen Jussi 
20. Tuhkasaari Hannu 
60. Välikoski Matti
70. Järvelä Harri
80. Sirén Pekka
95. Meskanen Petteri
 -  Kyllästinen Jarkko 

Manageri-valmentaja Ilari Mansikkaviita

Palomies Elja Kivikoski
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Lomareissu suunnitelmissa?  
             Hyviä vaihtoehtoja tarjolla

Pirkanmaan pelastusalan ammattilaiset ry:n 
lomamökit ovat VUOKRATTAVISSA koko Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen henkilöstölle. 

Kysy lisätietoja ja varaustilannetta mökki-isänniltä.
Tulipesä Muoniossa 12 hengelle
Kekäle, Jämsässä, Himoksella 6 hengelle
Hiillos Jämsässä, Himoksella 6 hengelle

Himoksen mökit: Pertti Tuominen 040 561 9558 pertti.tuominen@tampere.fi       
Muonion mökki: Atte Paaso 040 5544 709 atte.paaso@tampere.fi

Mökkien varauskalenteri ja hinnasto löytyy: 
www.palomiesliitto.fi >paikallisyhdistykset >  
Pirkanmaan pelastusalan ammattilaiset > mökit
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Lomareissu suunnitelmissa?  
             Hyviä vaihtoehtoja tarjolla

Pirkanmaan pelastuslaitoksen henki-
lökunnan urheiluseura TaPU omistaa 
veneen, jota lainataan jäsenille. Vene 
sijaitsee Tampereen Naistenlahdessa. 
Finnsaurus 28 -merkkinen vene on 8,3 
metriä pitkä ja 2,8 metriä leveä. Keski-
moottori Yanmar (n. 20hv). Nopeus n. 
6-8 solmua.

Venettä voi lainata kätevästi TaPUn netti-
sivuilla olevan venekalenterin kautta. Tun-
nukset venekalenterin käyttöön saa yh-
distyksen venevastaava Pekka Loposelta, 
puh. 040 721 0422. Venevastaava opastaa 
muutoinkin kaikkeen veneen lainaami-
seen ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Urheiluseuran  
vene vuokrattavana

Vuokrausaika alkaa aamulla klo 10 ja 
päättyy viimeisen varauspäivän jäl-
keisenä aamuna klo 10. Veneen avain 
noudetaan Kepalon vahtimestarilta tai 
asemapäivystäjältä vahtimestarin pois-
saollessa. Vene palautetaan aina tankki 
täynnä kotilaituriin. Toki vaihtopaikasta 
ja avainten vaihdosta voi myös sopia 
seuraavan vuokraajan kanssa. Kalente-
rista näkee myös muut varaajat. Mah-
dolliset peruutukset on tehtävä puheli-
mitse venevastaavan kautta viimeistään 
kaksi päivää ennen laina-aikaa. Ensim-
mäistä kertaa venettä varaavat tekevät 
varauksen aina puhelimitse venevastaa-
van kautta.

Veneessä on oltava aina veneilytaitoi-
nen ja veneilykokemuksen omaava yli 
15-vuotias henkilö. Tapaturmien sattu-
essa veneessä on vakuutus (omavastuu 
150 €). Pienet vahingot voi korjata itse 
tai hoitaa korjaajan. Pienistäkin vahin-
goista on ilmoitettava kuitenkin aina ve-
nevastaavalle ja kirjattava lokikirjaan.
Lisätietoa asiasta TaPU:n nettisivuilla 
osoitteessa tapu.fi/vene.

Hyvää veneilykautta toivottaa TaPU!

Palomies Pekka Loponen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
on erinomainen tuore vuoden 
2015 päivitysohje jälkipurku-
toiminnasta. Siihen on syytä 

tutustua. Laitan oheen muutaman kes-
keisen ja omaakin tehtävääni työsuoje-
lupäällikkönä sivuavan kohdan:

”Pelastus- ja ensihoidon tehtävissä on 
riski joutua osalliseksi sellaisiin uhka- ja 
väkivaltatilanteisiin, joilla voi olla trau-
maattisia seurauksia. Työn vaarallisia 
puolia ei voida kokonaan poistaa, joten 
tulee erityisesti kiinnittää huomiota kriit-
tisistä tilanteista selviämiseen ja työyhtei-
sön tukeen. Työyhteisössä kuka tahansa 
voi joutua kohtaamaan ja käsittelemään 
kriittisen tilanteen seurauksia. Koko hen-
kilöstön valmentaminen kohtaamaan 
kriittisiä tilanteita on tärkeä keino ehkäis-
tä tilanteen kuormittavia vaikutuksia. 

Jälkipurkutoiminnasta

Pelastus- ja ensihoitoalalla traumaattisia/kriittisiä arkityötehtävistä 
poikkeavia tilanteita ovat mm. seuraavat:

-  väkivallan uhka tai sen toteutuminen
-  omaa henkeä uhannut ”läheltä piti” – tilanne
-  työtoverin menehtyminen, loukkaantuminen tai ”läheltä piti” – tilanne myös työn ulkopuolella
-  lapsiuhrit
-  suuronnettomuus, useita uhreja
-  muu poikkeuksellinen tilanne (esim. poliisijohtoinen tehtävä, ristiriitatilanne, selkeä potilasvahinko,  
 osallisuus onnettomuudessa)
-  yhdestä rankasta tilanteesta toiseen (peräkkäiset rankat tilanteet)
-  tilanne, josta jää ”kierrokset päälle”.

Kriittisellä tilanteella tarkoitetaan työn-
tekijän työssä kohtaamaa poikkeuksel-
lista tapahtumaa, joka voi aiheuttaa 
”stressireaktioita”. 

Kriittisiin tilanteisiin reagoiminen on 
yksilöllistä ja siihen vaikuttavat mm. 
henkilön ammatillinen identiteet-
ti, työkokemus sekä elämän tilanne. 
Vaikka reagoinnit ovat yksilöllisiä, tar-
vitaan purkukeskusteluja, joilla ehkäis-
tään henkilöstön traumatisoituminen 
tilanteen johdosta ja tuetaan jokaisen 
osallistujan hyvinvointia kriittisen tilan-
teen jälkeen. Esimiesten tulee erityises-
ti kiinnittää huomiota opiskelijoiden ja 
työuransa alussa olevan henkilöstön 
työkyvyn tukemiseen kriittisen tilan-
teen yhteydessä ja purkukeskusteluja 
tulee tällöin järjestää matalalla kyn-
nyksellä.

Tyypillisiä reaktioita kriittisen tilanteen 
jälkeen ovat traumaperäiset stressireak-
tiot kuten väkisin mieleen tunkeutuvat 
ajatukset, tunteet ja aistimukset, pai-
najaisunet, syyllisyyden tunteet, fysio-
loginen ja psykologinen reaktiivisuus, 
vetäytyminen, turtuneisuus, välttely, 
unihäiriöt, keskittymiskyvyttömyys ja 
ärtyneisyys. Vaikka reaktiot tuntuisi-
vatkin poikkeavilta, ne ovat normaaleja 
vasteita epänormaaliin tilanteeseen.

Työterveyshuollon 
tarjoama tuki

Työterveyshuollon osaamista voidaan 
hyödyntää kriittisten tilanteiden jälkitoi-
mien kaikissa vaiheissa. Jokainen vaa-
tivassa työtilanteessa ollut henkilö voi 
myös ottaa suoraan yhteyttä työterveys-
huoltoon. Jos purkukeskustelua ei laitok-

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluvia traumaattisiinkin 
tilanteisiin liittyviä työtehtäviä on viime aikoinakin 
ja erityisesti vaikkapa kalenterivuoden pituisella 
perspektiivillä tarkasteltaessa on ollut useita, niitä joihin 
liittyy erityistä henkistäkin painetta.  
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Jälkipurkutoiminnasta
sen toimesta ole järjestetty mutta tarve 
purulle ilmenee myöhemmin, vastaa 
työterveyshuolto purun järjestämisestä. 
Työterveyshuollossa yhteyshenkilönä on 
työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala.

Kriittisten tilanteiden 
jälkitoimien seuranta

Työsuojeluorganisaation tulee seurata 
kriittisten tilanteiden jälkitoimien to-
teutusta säännöllisesti (kuukausittain). 
Työsuojelupäällikkö antaa tilannekat-
sauksen johtoryhmän kokouksissa kol-
mannes vuosittain.”

Yleinen ajattelutapa pelastusalan am-
mattilaisista antaa väellemme sankari-
roolin, jossa ollaan fyysisten ja henkis-
ten vaikutteiden yläpuolella, teflonpin-
noitettuja, lähes haavoittumattomia.  
Totta onkin, ettei jokainen arjen häly-
tystehtävä, joka alan ulkopuolisille olisi 
veret seisauttavan traumatisoiva, vaiku-
ta väkemme henkiseen hyvin vointiin. 
Normikeikkaa. Henkisen reagoinnin 
kynnys on kuitenkin olemassa. Mihin 
voimme sen asettaa? Sitä on kiihkotto-
masti syytä pohtia.
  
Itse näen kynnyksen jälkipurkutilan-
teelle mieluummin matalampana kuin 
korkealle asetettuna.   Jälkipurkutilai-
suuksia on meillä järjestetty, mutta olisi 
voitu järjestää enemmänkin. Järjestel-
mä on olemassa, sitä on syytä käyttää. 
Purkutilaisuuksien pitäminen ei aiheuta 
kasvojen menetystä, ne eivät saa jäädä 
pitämättä ”heikkouden” näyttämisen 
pelossa.  

Jälkipuinti on osa ammatillisuutta ja 
pitkäkestoisen suorituskyvyn ylläpitä-
mistä.  Henkinen jaksaminen ja suori-
tuskyky toimivat fyysisen suorittamisen 
kivijalkana. 
     
Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö

Defusing-toimintaohje on ollut käytös-
sä jo pitkään. Meidän kokemuksemme 
mukaan välillä prosessi on käynnistynyt 
todella mallikkaasti, mutta valitettavasti 
edelleen menee syystä tai toisesta tilan-
teita ohi, joista olisi tarvinnut defusing-
istunto pitää. Nyrkkisääntönä voisikin 
pitää, että jos edes syntyy keskustelua 
siitä olisiko hyvä käynnistää istuntoti-
laisuus, niin silloin se on tarpeen pitää. 
Ja nyt viimeistään pitää tiedostaa, että 
meillä on joukko sovittuja tilanteita, jois-
ta istunto pidetään aina.

Palaute keskusteluista on ollut hyvää. 
On sanottu, että ”ihan hyvähän se oli 
käydä läpi” tai ”sehän oli ihan kuin kah-
vipöytäkeskustelu, mutta siinä on vaan 
tietty runko ja keskustelun vetäjä”. 

Onko siis niin, että defusing-istuntoa 
pidetään edelleen turhana ja itse am-

Defusing-toimintaohje
mattilaisina uskomme olevamme niin 
vahvoja, että kestämme mitä vaan?

Meille on sanottu, että ”ei tullut sellai-
nen olo, että tarvisin defusingia”. Sel-
laista oloa harvoin tulee, vaikka sattuisi 
mitä tahansa. Liiasta kuormittumisesta 
tulee herkästi oireilua, mitä itse ei ehkä 
edes tiedosta, mm. ärtyisyyttä, keskit-
tymisvaikeutta ja jännittyneisyyttä. On 
tärkeää, että ne työtehtävän aiheutta-
mat rasitteet jäävät sinne työpaikalle 
defusing-keskustelun yhteydessä, eikä 
tapahtumista kerry kuormaa kotiin kan-
nettavaksi.

Sanna Kauppinen,  
Taru Välimaa,  
Tuomo Mäntyniemi,  
Hilliina Helin,  
Lili Koskenheimo

Käräyttämisestä 
välittämiseen -toiminnan 
jatkaminen
Pelastusjohtaja Ojanen kutsui 1.11.2011 pelastuslaitoksen eri osapuolia edus-
tavia henkilöitä aloituskeskusteluun aiheesta alkoholi ja varhaispuuttuminen. 
Tähtäin ajattelutavassa oli ja on ennakoida kenties pahenevaa päihdeongel-
maa, välttäen pahat karikot ja ei-toivottavat lopputulokset. Työkaverin, ihmisen 
parhaaksi toimien. Ottaa asia puheeksi ennen kuin on muodostunut ongelma, 
hallitsematon tilanne joka karkaa lapasesta.

Hyysäys, peittely ja salaaminen pois. Puuttuminen, puheeksi ottaminen ja tuki tilalle. 
Kun henkilön päihdekäyttö alkaa näkyä työpaikalla, on runsasta käyttöä jatkunut 
jo kauan.   Ennaltaehkäisevä toiminta on hyvin tärkeää. Havaittuun ongelmaan on 
syytä puuttua mahdollisimman nopeasti, jottei ongelma pahentuisi. Näissä asiois-
sa on usein paitsi työsuhde, myös perhe-elämä ohuen langan varassa. Etukäteen 
sovitulla ja koko henkilöstön hyväksymällä tavalla toimien varhaisen puuttumisen 
tavoitteena on välttää joutumasta työnantajan viralliseen kurinpitomenettelyyn 
päihteen väärinkäytön johdosta.  Silloin on useimmiten jo myöhäistä.

Tämän tukitoiminnan jatkamiseksi pyydetään apua

Ilman sitoutuneiden luotettavien ihmisten tukiverkkoa emme saa tähänkään 
toimintaan riittävää yhteisöllistä voimaa, tarvittavaa osaamista ja vaikuttavuut-
ta. Kaikki tukitoiminnasta kiinnostuneet kutsutaan keskuspaloaseman 
isoon luokkaan keskiviikkona 26.4.2017 klo 14 - 16 järjestettävään aloi-
tustilaisuuteen.

Mikäli olet kiinnostunut tukihenkilöverkostosta, mutta estynyt juuri tähän tilaisuu-
teen saapumasta, ole ystävällisesti sähköpostilla yhteydessä Pekka Melliniin, kiitos!

Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö
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